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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah dimana 

siswa disiapkan untuk memasuki dunia kerja setelah dinyatakan lulus. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 tahun 2003 

pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan 

menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu (Wakhinuddin, 2009). Salah satunya skill dalam bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dibuktikan dengan adanya 

jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di sekolah jenis ini.  

Dasar kompetisi kejuruan yang disampaikan pada jurusan tersebut 

antara lain: merakit personal komputer, instalasi sistem operasi dasar dan 

K3LH, elektronika analog dan digital dasar, mendiagnosis PC dan periferal, 

perawatan PC, instalasi SO, CLI, LAN, administrasi server jaringan, rancang 

bangun dan analisa WAN, merancang web data base untuk content server. 

Untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan siswa dituntut untuk 

melaksanakan praktik sesuai dengan dasar kompetisi. Siswa diwajibkan 

menguasai materi yang diajarkan dan kemudian untuk dipraktikkan, sehingga 

dalam pelaksanaan belajar siswa tetap standby pada komputer atau obyek di 

depannya dengan posisi duduk dan menunduk dengan kedua tangan diatas 
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meja dalam waktu lama hingga pelajaran yang disampaikan telah selesai 

dipraktikkan.  

Berdasarkan studi pendahluan yang dilakukan oleh penulis pada 22 

Oktober 2016 di SMK Kasatrian Solo, rata-rata dari kelas X sampai kelas XII 

siswa Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) memiliki jam pelajaran 

praktik selama 3-6 jam dalam setiap harinya. Hal tersebut dilakukan dalam 

posisi duduk menghadap ke layar komputer dengan kepala lebih condong ke 

depan atau mendekat ke layar komputer, serta kedua tangan menumpu di atas 

meja yang juga aktif mengetik keyboard dan menggeser mouse. Posisi 

demikian akan menyebabkan terjadinya gerakan elevasi pada bahu yang terus 

menerus dan terjadi secara berulang-ulang sehingga menimbulkan beban pada 

otot upper trapezius, maka tidak sedikit siswa yang mengeluh nyeri pegal-

pegal pada sekitar leher dan bahu. Mengacu pada hasil pemeriksaan yang 

telah dilakukan, sebagian besar siswa mengalami nyeri tekan pada otot upper 

trapezius. Berdasarkan Brandt et al. (2014), pada responden pekerja kantor 

yang bekerja menggunakan komputer didapati 73% pekerja mengalami nyeri 

tekan pada otot upper trapezius. Sesuai dengan hal tersebut, Indrias (2013) 

mengemukakan bahwa nyeri myofascial (otot) yang sangat besar dirasakan 

adalah nyeri tekan sebesar 54%, nyeri gerak sebanyak 46%, dan nyeri diam 

sebanyak 0%.` 

Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah Alah menurunkan suatu 

penyakit kecuali Dia juga turunkan utuk penyakit itu obatnya” (HR. 
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Bukhari). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Asy-

Syu’araa’ (26) ayat 80:  

             

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”. 

Sebagaimana yang telah disampaikan, setiap sakit yang diturunkan 

oleh Allah SWT, maka Allah SWT pula yang akan memberikan obat 

penyembuhnya. Sama halnya dengan siswa dalam aktivitasnya yang memiliki 

keluhan rasa tidak nyaman hingga keluhan nyeri pada leher serta bahu, 

sehingga tercipta suatu obat untuk menyembuhkan keluhan tersebut berupa 

latihan contract relax stretching yang dapat mengurangi serta mengobati 

keluhan yang dirasakan.  

Paulsen & Waschke (2013) mengemukakan bahwa otot trapezius 

menahan scapula dan gelang bahu serta dapat menggerakkan scapula dan 

clavicula mundur ke medial mengarah ke columna vertebralis, pars 

descendens (otot upper trapezius) dan ascendens (otot lower trapezius) 

memutar angulus inferior scapulae ke medial. Pars descendens (otot upper 

trapezius) bekerja sebagai suatu aduktor dan menopang otot serratus anterior 

dalam mengangkat bahu. Sedangkan Maruli et al. (2014), menyatakan bahwa 

postural pada otot upper trapezius yang berfungsi sebagai fiksator leher dan 

sebagai fiksator scapula ketika lengan beraktivitas, maka kesalahan postur 

berupa forward head akan menyebabkan kerja statis yang terus menerus pada 

saat aktivitas dalam posisi duduk atau berdiri.  
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Nyeri pada otot upper trapezius atau pada daerah leher sampai pundak 

ini timbul karena kerja otot yang berlebihan, aktivitas sehari-hari yang terus 

menerus dan sering menggunakan kerja otot upper trapezius, sehingga otot 

menjadi tegang, spasme, tightness dan stiffness. Otot yang tegang terus-

menerus akan membuat mikrosirkulasi menurun, sehingga terjadi iskemik 

dalam jaringan. Pada serabut otot menjadi ikatan tali yang abnormal 

membentuk taut band dan mencetuskan adanya nyeri, karena merangsang 

hipersensitivitas (Makmuriyah & Sugijanto, 2013). 

Studi yang dilakukan Santoso & Gessal (2014) menunjukkan bahwa 

berdasarkan jenis kelamin, jumlah subyek penelitian perempuan lebih besar 

daripada  laki-laki dengan rasio 1:0,7. Ditinjau dari tingkat pendidikan, 

sebagian besar subyek penelitian berpendidikan tingkat SLTA/STM (47,05 

%) dengan tingkat pendidikan terendah SLTP (11,77 %) dan pendidikan 

tertinggi perguruan tinggi (41,18 %). Sedangkan Tana et al. (2009) 

menyebutkan bahwa responden yang bekerja dengan posisi tangan lebih 

banyak terletak di atas meja sebanyak 87,7 % dan dengan posisi kerja lebih 

banyak duduk sebesar 69,5 %. 

Contract relax stretching merupakan kombinasi dari tipe stretching 

isometrik dengan stretching pasif. Dikatakan demikian karena teknik contract 

relax stretching yang dilakukan adalah memberikan kontraksi isometrik pada 

otot yang memendek dan dilanjutkan dengan rileksasi dan stretching pada 

otot tersebut (Pratama, 2013). Dapat disimpulkan bahwa contract relax 
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stretching dapat digunakan sebagai teknik pengurangan nyeri pada kasus 

penelitian ini.  

Berry (2006) mengatakan bahwa penggunaan contract relax 

stretching dapat digunakan sebagai pengurangan nyeri pada otot (myofascial), 

sedangkan Buckles et al. (2015) mengemukakan bahwa contract relax 

stretching mampu meningkatkan fleksibilitas otot dan meningkatkan Range 

of Motion (ROM). Selain itu dalam penelitiannya, Nagarwal et al. (2010) 

menunjukkan bahwa perbandingan antara dua teknik dari proprioceptive 

neuromuscular facilitation (PNF) yaitu contract relax stretching dan hold 

relax stretching dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring memiliki 

hasil bahwa contract relax stretching lebih efektif dan lebih baik daripada 

hold relax stretching.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian terkait dengan pengaruh pemberian contract relax stretching 

terhadap pengurangan tingkat nyeri otot upper trapezius pada siswa jurusan 

Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK Kasatrian Solo. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu 

adakah pengaruh pemberian contract relax stretching terhadap pengurangan 

tingkat nyeri otot upper trapezius pada siswa jurusan Teknik Komputer 

Jaringan (TKJ) di SMK Kasatrian Solo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Agar maksud dari penelitian ini tersampaikan dengan baik maka perlu 

diketahui tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian contract relax stretching 

terhadap pengurangan tingkat nyeri otot upper trapezius pada siswa 

jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK Kasatrian Solo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian contract relax stretching. 

b. Untuk mengetahui pengurangan tingkat nyeri otot upper trapezius 

pada siswa jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK 

Kasatrian Solo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh pemberian contract relax stretching terhadap 

pengurangan tingkat nyeri otot upper trapezius pada siswa jurusan 

Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK Kasatrian Solo. 

b. Memperdalam keilmuan dalam bidang fisioterapi terapi latihan 

tentang pengaruh pemberian contract relax stretching terhadap 
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pengurangan tingkat nyeri otot upper trapezius pada siswa jurusan 

Teknik Komputer Jaringan (TKJ) di SMK Kasatrian Solo. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Menambah pengetahuan tentang cara mengurangi nyeri pada 

daerah sekitar leher dan bahu. 

b. Bagi Pengajar 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengajar siswa. 

c. Bagi Fisioterapi 

Memperluas referensi sebagai peningkatan mutu pembelajaran 

dalam bidang fisioterapi terapi latihan. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai aspek yang 

sama dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 


